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Afsluiting project Zorg voor jezelf en

anderen

In de week van 25 november hebben alle kinderen een

kookworkshop gevolgd bij de Trefkoele+. Samen met

bedrijfsleider Emily hebben ze recepten gemaakt uit

het kookboek 'Grenzeloos lekker - wereldse gerechten,

verzameld in Dalfsen'. Dit kookboek is samengesteld

door statushouders. Eén van de recepten is bedacht

door de moeder van Jamil en Mounir. Daarna hebben

ze samen de tafel gedekt en kon er met elkaar lekker

gesmuld worden van de zelfgemaakt gerechten.

De Trefkoele+ doet sinds 2016 mee aan het jaarlijkse

Nationaal Integratiediner. Dit is een initiatief van

schoonmaakorganisatie Asito en is ontstaan in 2011.

Het doel hiervan is om verschillende mensen met

elkaar te verbinden om zo meer begrip en respect te

kweken.
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Dinsdag 3-12-2019 Start project

"Maken van je eigen product"

Donderdag 5-12-2019 Sinterklaasfeest op school

Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij

Dinsdag 10-12-2019

Kettingreactiebaan in school. Komt u kijken? Om 14:45 zal de baan nog 

één keer van start gaan.

Woensdag 11-12-2019 Studiedag

Alle kinderen zijn vrij

Woensdag 11-12-2019 Schoolschaatsen

In deze nieuwsbrief leest u hier meer over

Vrijdag 13-12-2019 Oudercafé
Voor deze ochtend hebben we de participatieraad van Dalfsen

uitgenodigd. Zij wil graag met ouders in gesprek over onderwijs en zorg.

Informatie in deze nieuwsbrief.

Woensdag 18-12-2019 Oud papier

Donderdag 19-12-2019 Kerstviering
Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij. De Kerstviering start om 17:00 uur

Vrijdag 20-12-2019 Start kerstvakantie
Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij



Kerstvakantie van vrijdagmiddag 20-12 tot en met

vrijdag 3-1-2020

Start school op maandag 6-1-2020
We hopen iedereen na een fijne vakantie weer terug te zien op school

Dinsdag 7-1-2020 luizencontrole



Oudercafé
Oudercafé en Participatieraad Dalfsen

Op vrijdag 13 december is het oudercafé. Voor deze ochtend hebben we

de participatieraad van Dalfsen uitgenodigd. Zij wil graag met ouders in

gesprek over onderwijs en zorg. De werkgroep jeugd van de

Partic ipatieraad heeft de afgelopen periode alle basisscholen bezocht in

de gemeente Dalfsen. Dit met als doel om meer inzicht te krijgen hoe zorg

en (passend) onderwijs samengaan op de scholen. Uit de gesprekken met

de schooldirecteuren en intern begeleiders zijn signalen naar voren

gekomen. Graag wil de participatieraad de belangrijkste signalen met

ouders delen en bespreken. Dit om het advies aan Burgemeester en

Wethouders te verrijken. Het oudercafé is van 8.30 uur tot 9.30 uur.
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Lampionnentocht
Oranjevereniging Dalfsen organiseert lampionnentocht

Lampionnenoptocht - vrijdagavond 13 december - sfeervol en een feestje!

Op vrijdagavond 13 december organiseert Oranjevereniging Dalfsen in

samenwerking met Ondernemend Dalfsen de jaarlijkse

lampionnenoptocht.

De optocht start om 19.00 uur vanaf de Westermolen. Excelsior loopt weer

voorop en maakt er een feestje van! Loop jij weer met ons mee? Dan

maken we er samen een gezellige en sfeervolle optocht van.

Knutselmiddag op woensdag 11 december

Sta jij ook te trappelen om mee te lopen? En wil jij meelopen met je

eigengemaakte coole lampion? Kom dan jouw eigen lampion maken op

woensdag 11 december van 14.30 tot 16.30 uur bij het Emmagebouw in

Dalfsen.

Oranjevereniging Dalfsen organiseert de knutselmiddag in samenwerking

met Bonte Nili.

Deelname aan de knutselmiddag is gratis en wij zorgen voor drinken en

wat lekkers!
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Gemeente Dalfsen
Brainstorm over de toekomst van Dalfsen

De gemeente Dalfsen is aan het nadenken over wat er in de gemeente

allemaal zou moeten gebeuren de komende 10-15 jaar. Dit bespreken we

met allerlei verschillende mensen uit de gemeente Dalfsen, van jong tot

oud. Juist de jonge doelgroep is enorm belangrijk. In 2035 zijn deze

kinderen al zo’n 20-30 jaar. Wat zijn hun dromen voor als ze zo oud zijn?

In wat voor huis willen ze wonen? Hoe ziet hun omgeving er volgens hun

uit? Waar spelen hun kinderen? Wat voor werk willen ze dan doen? Waar

wonen hun ouders?

Ik ben heel nieuwsgierig wat hun ideeën hierover zijn en die hoor ik dan

ook graag! Daarom komt een aantal kinderen van groep 5 t/m 8 van het

Avontuur binnenkort bij mij langs om ideeën te brengen.

Ik heb er ontzettend veel zin in!

Hartelijke groet,

Burgemeester Erica van Lente
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IJsclub Stokvisdennen organiseert schoolschaatsen

De IJsclub Stokvisdennen organiseert ook dit jaar weer een middag

schoolschaatsen in de half overdekte kunstijsbaan De Scheg in de wijk

Colmschate te Deventer. Deze schaatsmiddag zal dit jaar georganiseerd

worden op woensdag 11 december a.s. Deelname aan deze

schaatsmiddag is mogelijk voor alle leerlingen vanaf groep 5 van de

basisscholen in Dalfsen en omgeving.

De kinderen zullen om 13.00 uur met de bus worden opgehaald op school.

Vanaf 14.00 uur kan er geschaatst worden. Er wordt naar gestreefd de

deelnemende kinderen omstreeks 17.00 uur weer op het vertrekpunt af te

leveren. De kosten voor deelneming aan dit evenement bedragen € 5 voor

leden van onze ijsclub en € 7,50 voor niet-leden.
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Vervolg schoolschaatsen

Via de leerkrachten ontvangen de kinderen een opgaveformulier waarop

ze zich kunnen aanmelden voor het schoolschaatsen.

Per bus kunnen er 2 begeleiders gratis mee. Van deze begeleiders wordt

verwacht dat zij de kinderen zowel in de bus als op de ijsbaan

begeleiden. Op dit moment hebben we voldoende begeleiders die mee

gaan. Daarnaast is het mogelijk om meerdere volwassenen op te geven,

die zelf ook willen schaatsen. Deze dienen echter wel de kosten voor

deelname te voldoen.

Er is een mogelijkheid om schaatsen te huren. Dit kost €6,- en er dient

een identiteitsbewijs ingeleverd te worden welke na afloop bij het

inleveren van de schaatsen weer teruggegeven wordt.

Geef je op vóór woensdag 4 december!
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Kettingreactiebaan

Op dinsdag 10 december wordt er door de hele school een grote

kettingreactiebaan gebouwd. De groepen 3 en 4 nemen de start voor hun

rekening. Dan gaat de baan vervolgens voor het lokaal van groep 1 en 2

langs en de groepen 5 t/m 8 nemen het laatste deel op zich en zullen

groepsdoorbrekend samen gaan werken.

Alle ouders zijn van harte welkom om te komen kijken naar de baan om

14:45 uur. We kunnen na afloop wel wat handjes gebruiken tijdens het

opruimen!

Er is nog veel meer materiaal nodig. Denk aan rollende voorwerpen, grote

en kleine voorwerpen die rechtop kunnen staan, hangende voorwerpen,

knikkers, kralen etc. etc.

Jeelo

Maak je eigen product



In onze nieuwsbrief

is ruimte voor

jouw avontuur, idee, verhaal ,

mooie tekening of foto!

Stuur ze naar:

info-hetavontuur@ooz.nl

Ruigedoornstraat 23

7721 BW Dalfsen

0529 - 432 115

info-hetavontuur@ooz.nl

www.hetavontuurdalfsen.nl


